تحضير مادة

العلوم
الصف الثالث متوسط
التحضير بطريقة وحدات الملك عبد هللا

 -1تعهد العقيد اإلسدديةي الصددحيح فد نفد

المتعلمد ورعايتهددا بتربيد إسدديةي

ةتكاةل ف  :خلقها وجسمها وعقلها ولغتها وانتمائها إلى أة اإلسيم.
 .2ت ريبها على إقاة الصي وأخذها بآداب السلوك والفضائل.
 .3تنمي المهارات األساسي المختلفد وخاصد المهدار اللغويد والمهدار الع ديد
والمهارات الحركي .
 .4تزوي ها بالق ر المناسب ةن المعلوةات ف ةختلف الموضوعات.
 .5تعريفهددا بددنع هللا عليهددا فد نفسددها وفد بيئتهددا االجتماعيد والجغرافيد لتحسددن
استخ ام النع وتنفع نفسها وبيئتها.
 .6تربي ذوقها الب يع

وتعه نشاطها اإلبتكاري وتنمي تق ير العمل الي وي ل يها.

 .7تنمي وعيها لت رك ةا عليها ةن الواجبدات وةدا لهدا ةدن الحقدو فد حد ود سدنها
وخصائص المرحل الت تمر بها وغرس حب وطنها واإلخيص لوال أةرها.
 .8تولي الرغب لد يها فد االزديداد ةدن العلد الندافع والعمدل الصدال ،وتد ريبها علدى
االستفاد ةن أوقات فراغها.
 .9إع اد المتعلم لما يل هذه المرحل ةن ةراحل حياتها.

ل اًً
أو ً

ًًًً :ترسيخ ًإيمان ًالمتعلمة ًباهلل ًسبحانه ًوتعالىً ،وتعريفها ًببديع ًصنع ًهللاً

وروعة ًما ًفي ًالكون ًمن ًجمال ًودقة ًوتنسيق ًتدل ًعلى ًقدرة ًوعظمة ًالخالق ًعزً
وجلً.
ثانيــــ ًااً :تزويد ًالمتعلما ًبالقدر ًالمناسب ًمنالحقائق ًوالمفاهيم ًالعلمية ًالتيً
تساعدها ً على ًفهم ًوتفسير ًالظواهر ًالطبيعية ًوإدراك ًما ًتقدمه ًالعلومً
لإلنسانًمنًخدماتًتيسرًحياتهًوتمكنهًمنًحسنًالستفادةًمنهاً.
ثالثـــــااً :غرس ًبذور ًالطريقة ًالعلمية ًفي ًنفس ًالمتعلمة ًبتنمية ًاتجاهها ًللبحثً
والمشاهدة ًوالمالحظة ًوالتنقيب ًوالتجريب ًوالمقارنة ًوالستنتاج ًوتحليلً
المعلومات ًوالتحقق ًمن ًصحتها ًوالجرأة ًفي ًالتساؤل ًومعرفة ًأصولهاً
وآدابهاًوفيًإبداءًالرأيًومعرفةًحدودها.
رابعــــااً :معرفة ًالبيئة ًوفهم ًما ًيكتنفها ًمن ًظواهر ًمهمة ًوتسخير ًالعلوم ًفيً
إصالحهاًوتطويرهاًوالمحافظةًعليهاً.
خامســـااً:توسيعًآفاقًالمتعلمة ًبالتعرفًعلىًماًيتميزًبهًوطنها ًمنًمواردًوثرواتً
طبيعية ًوتعريفه ًبنعم ًهللا ًعليه ًوعلى ًبالده ًلتحسن ًاستخدامهاً
والستفادةًمنهاً.
سادسـااً :العناية ًبالنواحي ًالتطبيقية ًفي ًالعلوم ًوذلك ًبإتاحة ًالفرصة ًللمتعلمً
للقيام ًبالتجارب ًوالختبارات ًوتمكينها ًمن ًاكتساب ًمهارات ًيدوية ًوخبراتً
عمليةً.
سابعــااً:تعريفًالمتعلمةًبالقواعدًالصحيةًوتعويدها ًالعاداتًالسليمةًوتثبيتهاًلديهً
وتعريفهاًبالدورًالذيًتقومًبهًالصحةًالجيدةًفيًحياةًاإلنسانً.
ثامنــــااً:تقديرًجهودًالعلماءًالمسلمينًوإبرازًدورهمًفيًتطويرًالعلمًودفعًعجلةً
الحضارةًوتحقيقًرفاهيةًوتقدمًالبشريةً.
تاسعــااً :الهتمام ًباإلنجازات ًالعالمية ًفي ًميادين ًالعلومً ،وإظهار ًأن ًتقدم ًالعلومً
ثمرة ًلجهود ًاإلنسانية ًعامةً ،وتشجيع ًالمتعلم ًعلى ًاإلطالع ًعلى ًتاريخً
الفكرًوالعلومً.
عاشـــرااً :تنمية ًحب ًالمتعلمة ًللقراءة ًوالمطالعة ًالعلمية ًالمفيدة ًوتعويدها ًعلىً
استعمال ًالمراجع ًوتشجيعها ًعلى ًالكتابة ًالعلمية ًوعلى ًممارسةً
الهواياتًواألنشطةًذاتًالصلةًبماًتدرسهًوتطلعًعليهًمنًالعلومً.
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ةيحظات

الموضوع :أسس الحياة

الصف :الثالث متوسط

الفترة الزمنية 01 :حصة
تتمثل وحدة أسس الحياة في أربعة ( )4دروس موزعة على ( )01حصة دراسية
الخطوة  :0تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرسمية:
سوف يتناول الطالب ف هذه الوح العمليات الحيوي الت ة ّكنها هللا عز وجل لكل خلي والت تساع
المخلو الح على االستمرار ف الحيا .
األسئلة األساسية
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
أسئل ةثير للتفكير:
الفكر الكبرى:
س :1كيف يتحك الغشاء البيزة ف ةرور المواد؟
أس الحيا .
س :2ةا أهمي عمليت البلعم واإلخراج الخلوي للخي ؟
ستفه الطالب أن:
 تظل الخلية حية ما دام لديها غشاء بالزمي يسمح س :3ةا الفر بين الخاصي األسموزي خاصي االنتشار؟
س :4قارن بين التنف الخلوي والتخمر.
بدخول وخروج المواد الغذائية.
س :5ةا المقصود باالنقسام المتسداوي وكيدف يختلدف فد
 تحتاج الخاليا جميعها إلى الطاقة وتستهلكها.
 تنمو المخلوقات الحية جميعها ،وتعوض ما يتلف النباتات عنه ف الحيوان؟
من خالياها ،وتتكاثر عن طريق االنقسام الخلوي س :6أين تتكون الخييا الجنسي ؟
س :7كيف تح ث عملي تضاعف DNA؟
واالنقسام المتساوي.
س :8كيف تنتقل شدفر تصدنيع البروتيندات ةدن الندوا إلدى
 يحافظ التكاثر الجنسي واالنقسام المنصف على
الرايبوسوةات؟
بقاء األنواع ويسهم في تنوع صفاتها.
س :9ةا دور  rRNAف عملي بناء البروتينات؟
 يحتوي  DNAعلى التعليمات الالزمة للحياة.
س :11ةا الفر بين الجينات السائ والجينات المتنحي ؟
 ساعدت المنهجية العلمية على اكتشاف مبادئ
س :11ةا الفر بين الطرز الجيني والطرز الشكلي ؟
علم الوراثة.
س :12لماذا أطلق علدى جريجدور ةند ل لقدب ةعسد علد
الوراث ؟
المعرفة والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها الطالبة بعد تعلُّم الوحدة
ستكون الطالب قادر على أن...
ستعرف الطالب :
 أنشطة في الخلية.
 توضح وظيفة النفاذية االختيارية للغشاء.
 إنقسام الخلية وتكاثرها.
 توضح االختالف بين النقل النشط والنقل السلبي.
 مادة الوراثة .DNA
 تميز بين المنتجات والمستهلكات.
 علم الوراثة.
 توضح كيف تقوم عملية البناء الضوئي والتنفس
الخلوى بتخزين الطاقة وإطالقها.
 توضح أهمية االنقسام المتساوي.
 تتبع أطوار االنقسام المتساوي.
 تصف أطوار االنقسام المنصف وأهميته في التكاثر
الجنسي.
 تتعرف أجزاء جزيء  DNAوتركيبه.
 توضح كيف يتضاعف .DNA
 تصف تركيب  RNAووظائف أنواعه المختلفة.
 تفسير كيف تورث الصفات.
 تتعرف دور العالم مندل في علم الوراثة.
الخطوة  :2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
األدل األخرى على تحقق نواتج التعل :
المهم األدائي ( :عمل مطوية)
 مراجعة الدرس.
تتمثل ةهمتك ف عمل ةطوي تساع ِك على فه

كيمياء الحيا وأهمي الطاق الخلوي به ف التعرف
على كيف تحافظ المخلوقات الحي على استمرارها ف
الحيا وذلك ف فتر زةني ال تزي عن أسبوع.
 اله ف :ةهمتك :كتاب ةصطلحات خاص بأنشط
الخلي واستعمالها ف جمل تصف نشاطا ً خلويا ً.
 اله ف :فه كيمياء الحيا وأهمي الطاق الخلوي .
 المشكل والتح ي :كتاب المصطلحات الخاص
بأنشط الخلي أثناء دراس الفصل على أشرط
المطوي وعلى الورق الخلفي تعريفا لكيً ةنها ةع
استعمال أح هذه المصطلحات ف جمل تصف
فيها نشاطا خلويا.
ت ةعلم .
 ال ور :أن ِ
 لق طلب ةنك :فه وتعل كيمياء الحيا وأهمي
الطاق الخلوي .
 وظيفتك :تح ي المصطلحات الخاص بأنشط
الخلي .
 الجمهور :طالبات الصف /3م
 الموقف :اطوي ورق طوليا ً قص الجزء العلوي
ةن الورق المطوي إلى أشرط بحيث يحتوي كل
شريط على ثيث أسطر.
 التح ي :كتاب ةصطلحات خاص بأنشط الخلي
واستعمالها ف جمل تصف نشاطا ً خلويا ً بصور
دقيق .
 الناتج :ةطوي لكل طالب ة ون بها المصطلحات
الخاص بأنشط الخلي .
 المعايير:
التوقعات

مبتدئ
0

كتاب المصطلحات
الخاص بأنشط
الخلي على األشرط

كتبت
المصطلحات
جميعها.

استعمال المصطلحات
ف جمل تصف فيها
نشاطا خلويا
الفتر الزةني

حسبتها
بطريق
عشوائي تكثر
بها األخطاء.
تأخرت يوةين
عن الموع
المح د.

 اختبار الفصل.
 اختبار مقنن.

كفء
3

متميز
4

نام
2
كتبت
المصطلحات
بطريق أفضل
ةن سابقتها.

كتبت المصطلحات الخاص
بأنشط الخلي فقط.

كتبت المصطلحات
باألولوي بالنسب
لها.

حسبتها بطريق
ةنظم نوعا ً ةا
ةع قل األخطاء.

حسبتها بطريق خالي ةن
األخطاء ولكن غير ةرتب
بعض الش ء.

حسابتها ب ق
وتنظي .

تأخرت يوم عن
الموع المح د.

أحضرتها ف الموع
المح د.

أحضرتها قبل
الموع المح د.

الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم (األنشطة التعليمية)ً
 ما المقصود بأنشطة الخلية؟ (سؤال مشوق لجذب انتباه الطالبات)
















أستعمل الشفافية وجهاز عرض فوق الرأس لمراجعة أجزاء الخلية موضحة أهمية الغشاء
البالزمي في الحفاظ على االتزان بين مواد الخلية والمواد الموجودة في البيئة المحيطة مع اإلشارة
إلى العالقة بين الطاقة والبالستيدات الخضراء.
أطلب إلى الطالبات المقارنة بين النقل النشط والنقل السلبي والطاقة المبذولة أثناء ركوب الدراجة
في الصعود إلى أعلى التل ثم النزول بها إلى أسفل.
تطبيق إستراتيجية القراءة الفعالة حيث أطلب إلى كل طالبة إجراء مقابلة مع زميالتها لتتوصلن
إلى ما يساعدهن على فهم ما قرأن حول مفهومي التنفس الخلوي والبناء الضوئي.
أستعمل المخطط أو الشفافية لمراجعة أجزاء الخلية ووظيفة كل جزء منها وأوضح للطالبات أن
االنقسام المتساوي يحدث للنواة فقط مع توضيح دورة الخلية ومفهوم االنقسام المتساوي.
أطلب إلى الطالبات عمل نماذج ثالثية األبعاد لالنقسام المتساوي على لوحة ثم عرضها على
طالبات الصف.
عرض فيلم وثائقي عن الثكاثر الجنسي والتكاثر الالجنسي ومراحل االنقسام المنصف.
لفت انتباه الطالبات إلى فكرة تداخل المفتاح والقفل وكذلك تداخل طرفي حزام األمان في السيارات
حيث تداخل قطعتان بإحكام وتسمى القوالب ،أطلب إليهن إعطاء أمثلة أخرى واستعمال هذه
المعلومات لتوضيح أن الـ  DNAالموجود في النواة هو قالب لـ .RNA
أستعمل مكعبات مختلفة وأسالكا أو صلصاال لعمل نموذج لـ .DNA
عرض فيلم وثائقي عن الجينات والطفرات.
عرض مجموعة من الصور ألنثى حيوان وصغارها وأطلب إليهن كتابة قائمة بخصائص األبناء
التى تعتقدن أنها تورث من اآلباء.
العمل في مجموعات ثنائية للتوصل لمعلومات حول دور مندل في علم الوراثة من خالل البحث
داخل الكتب والمراجع العلمية.
عرض شريط فيديو أو  CDلشرح تجارب مندل الوراثية.
شرح الوراثة في الحديقة من خالل جهاز العرض المرئي.
أطلب إلى الطالبات الربط ببين مبادئ علم الوراثة التي درسوها واألمثلة الواردة ي الدرس.
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أستعمل مكعبات
مختلفة وأسالكا أو
صلصاال لعمل
نموذج لـ .DNA
عرض فيلم وثائقي
عن الجينات
والطفرات.

والبناء الضوئي.
شرح الوراثة في
العمل في
عرض مجموعة من
الصور ألنثى حيوان مجموعات ثنائية الحديقة من خالل
جهاز العرض
للتوصل
وصغارها وأطلب
المرئي.
لمعلومات حول
إليهن كتابة قائمة
دور مندل في
بخصائص األبناء
علم الوراثة من
التى تعتقدن أنها
أطلب إلى
خالل البحث
تورث من اآلباء.
الطالبات الربط
داخل الكتب
ببين مبادئ علم
والمراجع
الوراثة التي
العلمية.
درسوها واألمثلة
الواردة في
الدرس.
عرض شريط
فيديو أو CD
لشرح تجارب
مندل الوراثية.

التوقعات

مبتدئ
0

نام
2

كفء
3

تنظي المعلوةات
الت ت دراستها
حول قوانين نيوتن

جمعت المعلوةات
جميعها.

جمعت المعلوةات
بطريق أفضل ةن
سابقتها.

جمعت المعلوةات
الخاص بقوانين نيوتن
فقط.

تنظي المعلوةات
الت جمعها عن
قوانين نيوتن ف
خريط ةفاهيمي

نظمت المعلوةات
ف الخريط
بطريق عشوائي
تكثر بها األخطاء.

الفتر الزةني

تأخرت يوةين عن
الموع المح د.

نظمت المعلوةات
ف الخريط
بطريق ةنظم
نوعا ً ةا ةع قل
األخطاء.
تأخرت يوم عن
الموع المح د.

متميز
4
جمعت
المعلوةات
باألولوي
بالنسب لها.

نظمت المعلوةات ف
الخريط بطريق خالي
ةن األخطاء ولكن غير
ةرتب بعض الش ء.

نظمت
المعلوةات ف
الخريط ب ق
وتنظي .

أحضرتها ف الموع
المح د.

أحضرتها قبل
الموع المح د.




















الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم (األنشطة التعليمية)ً
كيف يمكنك القول أن الجسم يتحرك؟ (سؤال مشوق لجذب انتباه الطالبات)
أطلب إلى الطالبات وصف السباقات التي قمن بمشاهدتها أو المشاركة فيها.
أوجه الطالبات للعمل ضمن مجموعات ثنائية بحيث تتحرك إحداهما لألمام بينما تبقة الثانية واقفة بعد ذلك
تتوقف األولى وتتحرك الثانية وأطلب من كل طالبة أن تصف حركتها منسوبة للطالبة األخرى.
أحضر للصف إعالنا لسيارة سريعة كتلك التي تتسارع من صفر ـ  021كم/س خالل  8,3ث ثم أطلب من
الطالبات وصف التسارع من خالل استخدامهن لهذا المثال.
أطلب إلى الطالبات أن تالحظن تسارعهن في كل مرة يتسارعن فيها إلى المدرسة ويدونون مالحظاتهن في
دفتر العلوم مع مراعاة كتابة الفترات التي يتوقفن فيها عن المشي والفترات التي يبدأن فيها بالركض أو
المشي البطيء.
أطلب إلى الطالبات العمل ضمن مجموعات لتمثيل التسارع بيانيا والمشاركة في حل مسائل الحركة
والتسارع.
أسأل الطالبات هل قامت إحداهن بالمساعدة على دفع سيارة متعطلة إلبعادها عن الطريق ومقارنة ذلك بدفع
عربة التسوق الصغيرة وأخبرهن بأن ممانعة السيارة للدفع أكبر بكثير من ممانعة العربة للدفع وذلك الحتواء
السيارة على كتلة قصور كبيرة جدا وهذا ما سوف يتعلمن في هذا الدرس.
أساعد الطالبات على تتبع قانون حفظ الزخم باستخدام نماذج ومجسمات فيزيائية.
االستعانة بصور الكتاب المدرسي وصور أخرى للتعرف على المزيد من األمثلة على التصادم الذي تتنافر
فيه األجسام أو تلتصق معا بعد التصادم.
أعرض على الطالبات صورة لمكوك فضائي وأطلب منهن تحديد القوى المؤثرة على المكوك.
أدفع كتابا على سطح الطاولة ثم أطلب إلى إحدى الطالبات أن تصف حركة الكتاب.
العمل في مجموعات ثنائية للتوصل لمعلومات قوانين نيوتن من خالل االستعانة بمواقع الشبكة العنكبويتة.
عرض شريط فيديو أو  CDلقوانين نيوتن الثالثة.
أشارك الطالبات للعمل ضمن فريق للتوصل لقوانين نيوتن الثالثة واستنتاج المعادلة الرياضية لقوانين
نيوتن.
أطلب إلى الطالبات وصف القوى التي تؤثر عليهن وهم جالسين على مقاعدهن .وأوضح أنه من خالل قانون
نيوتن الثالث للحركة فإن القوى جميعها تعمل بشكل مزدوج وهم سيتعلمن عن هذه القوى المزدوجة خالل هذا
البند.
أطلب إلى مجموعات الطالبات قص صور من صحف أو مجالت تظهر فيها أمثلة على قوانين نيوتن في
الحركات الرياضية ثم أطلب إليهن لصق هذه الصور على لوحة كرتونية وعرضها على طالبات الصف
وتوضيح القوى المتضمنة في كل مثال.
أطلب إلى الطالبات البحث في أعمال نيوتن وتحضير تقرير شفهي لعرضه أمام طالبات الصف.
أساعد الطالبات لعمل خريطة مفاهيمية تتضمن أهم المعلومات التي تعلمن خالل دراسة قوانين نيوتن.
األحد

اختبار التهيئ

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

أسأل الطالبات هل قامت
أطلب إلى الطالبات
أوجه الطالبات
كيف يمكنك القول أن
أن تالحظن تسارعهن إحداهن بالمساعدة على دفع
للعمل ضمن
الجسم يتحرك؟
سيارة متعطلة إلبعادها عن
في كل مرة
مجموعات ثنائية
(سؤال مشوق لجذب
الطريق ومقارنة ذلك بدفع
يتسارعون فيها إلى
بحيث تتحرك
انتباه الطالبات)
عربة التسوق الصغيرة
المدرسة ويدونون.
أطلب إلى الطالبات إحداهما لألمام بينما
وأخبرهن بأن ممانعة
وصف السباقات التي تبقة الثانية واقفة بعد أطلب إلى الطالبات
السيارة للدفع أكبر بكثير
ذلك تتوقف األولى
العمل ضمن
قمن بمشاهدتها أو
من ممانعة العربة للدفع
وتتحرك الثانية
مجموعات لتمثيل
المشاركة فيها.

أساعد الطالبات على
تتبع قانون حفظ الزخم
باستخدام نماذج
ومجسمات فيزيائية.

االستعانة بصور
الكتاب المدرسي
وصور أخرى
للتعرف على المزيد
من األمثلة على
التصادم الذي تتنافر
فيه األجسام أو
تلتصق معا بعد
التصادم.

وأطلب من كل
طالبة أن تصف
حركتها منسوبة
للطالبة األخرى.
أعرض على
الطالبات صورة
لمكوك فضائي
وأطلب منهن تحديد
القوى المؤثرة على
المكوك.
أدفع كتابا على
سطح الطاولة ثم
أطلب إلى إحدى
الطالبات أن تصف
حركة الكتاب.

التسارع بيانيا
والمشاركة في حل
مسائل الحركة
والتسارع.
عرض فيلم وثائقي
عن النسبة المئوية
لبعض المعادن
الموجودة في العمل
في مجموعات ثنائية
للتوصل لمعلومات
قوانين نيوتن من
خالل االستعانة
بمواقع الشبكة
العنكبويتة.
عرض شريط فيديو
أو  CDلقوانين نيوتن
الثالثة.

وذلك الحتواء السيارة على
كتلة قصور كبيرة جدا.

أشارك الطالبات للتوصل
لقوانين نيوتن الثالثة
واستنتاج المعادلة الرياضية
لقوانين نيوتن.
أطلب إلى الطالبات وصف
القوى التي تؤثر عليهن
وهم جالسين على
مقاعدهن .وأوضح أنه من
خالل قانون نيوتن الثالث
للحركة فإن القوى جميعها
تعمل بشكل مزدوج.

األخو المعلمين والمعلمات
س ايم اع اليك اورحم َ
هللاِ اوب ا ار اكاته
ال ّ
يسر ةعسس التحاضير الح يث
www.mta.sa
أن تق م لك جميع ةا يخص ةاده العلوم
تحضير  +توزيع  +أه اف
(وح ات  +بنائ  +خماس  +ثيث ( الخطوات األربع )  +االستراتيجيات الح يث +
ةسرد  +تعل نشط)
+
ثيث عروض بور بوينت ةختلف لكل درس
+
كتاب الطالب و دليل المعلمه
+
سجيت التقوي والمهارات حسب نظام نور
+
ةجل ات اختبارات ةتنوعه

+
أور قياس لكل درس
+
أورا عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلم
+
وسجل إنجاز الطالب
+
المسرد
+
حل أسئل الكتاب
+
خرائط وةفاهي
+
اثراءات

شرح ةتميز بالفي يو لجميع دروس المنهج
_________________________________
االسعار
طباع ةلون  +الس دي =  100لاير
طباع أبيض وأسود  +الس دي =  50لاير
س دي فقط =  20لاير (لصف الواح )
جميع ةرفقات الس دي عن طريق االيميل =  20لاير

التوصيل ف الرياض والخرج ةجانا
وخارج الرياض بارسال الطلب عن طريق في ك
لاير
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لحجز طلبك وتسجيل ةعلوةات اإلستيم:
إلكترونياً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنك طلب توزيع المنهج او عين
او الشراء عن طريق االيميل
ةن هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722

وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج ة ين الرياض والخرج
البنك األهل
ةعسس التحاضير الح يث
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
_____________________________________
ةصرف الراجح
ةعسس التحاضير الح يث
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
_______________________________________
وةن بنوك آخرى يمكنك التحويل على اح هذا الحسابات
الرياض
سع عب الرحمن العتيب
2052558759940
ساةبا
سع عب الرحمن العتيب
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سع عب الرحمن العتيب
0101001926001
لألخو أصحاب المكتبات الراغبين ف أن يكونوا وكيء لتحاضير فواز الحرب ف ة نه
االتصال بجوال الم ير

0554466161

